ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 52140/84/Β/02/05
Καλλιµασιά Δήµος Xίου, Ν. Χίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ
Από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020
(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη , όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.mastihashop.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 21 Σεπτεμβρίου 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

30/06/2020

31/12/2019

1.567.942
1.252.651
450.067
77.520
3.348.180

1.614.538
1.251.563
342.067
76.140
3.284.308

2.005.663
3.403.785
1.175.010
1.408.858
7.993.315
11.341.494

2.169.992
3.576.895
1.071.948
948.751
7.767.587
11.051.895

3.650.000
1.423.654
18.579
(229.543)
4.862.690

3.650.000
1.423.654
18.579
(301.786)
4.790.447

201.786
53.873
443.834
0
699.492

199.023
51.403
465.655
0
716.081

4.846.138
674.666
258.508
5.779.312
6.478.805
11.341.494

5.096.619
224.666
224.082
5.545.367
6.261.448
11.051.895

30/06/2020

30/06/2019

95.057

204.357

113.908
(21.821)
44.876
(79)
394
18.000

106.545
(20.469)
19.425
(335)
1.530
12.644

164.329
57.642
(267.876)

60.351
(1.130.961)
864.894

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)

Εμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(18.000)

(12.644)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

186.429

105.337

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(108.000)
(68.400)
79

(50.000)
(218.400)
335

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(176.321)

(268.065)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

450.000
450.000
460.107
948.751
1.408.858

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €
1/1-30/6/2020
4.443.667
1.126.701
112.978
95.057
72.243
72.243

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη/ (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € )
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

1/1-30/6/2019
5.417.471
1.403.929
217.265
204.957
155.767
155.767

0,0099

0,0213

226.886

323.810

30/06/2020
4.790.447

30/06/2019
4.560.026

72.243
4.862.690
4.862.690

155.767
4.715.793
4.715.793

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2020 και 1/1/2019 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2020 και 30/6/2019 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2013. Για τις χρήσεις 2014 έως 2019, έλαβε πιστοποιητικά
φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, βάσει των διατάξεων του αρθ. 65α Ν. 4174/2013.

3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2020 σε 51 άτομα και κατά
την 30η Ιουνίου 2019 σε 54 άτομα.
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα
μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
1/1-30/6/2020

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

58.061
2.736.570
113.598
4.333.097
30.000
0
0

6. Επειδή η εταιρεία εμφανίζει συμμετοχές μόνο σε συγγενείς εταιρείες, που σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι Οικονομικές της Καταστάσεις, είναι
αυτές στις οποίες οι συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ως εκ τούτου η εταιρεία δεν συνέταξε
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

7. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
30/6/2020
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
0
Λοιπές προβλέψεις
665.662
Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς πελάτες και αποζημίωση
προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

30/6/2019
0
640.565

8. Πέραν των γεγονότων που αναφέρονται στη σημ. 2.22 των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα
μεταγενέστερα της 30/6/2020, που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

(4.930)
(4.930)
(167.659)
1.010.386
842.727

Χίος, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΓΚΑΣ
Α.Τ. ΑΒ 651187

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΝΔΑΛΑΣ
Α.Τ. ΑΗ 933710

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ
Α.Τ. ΑΙ 412459
Αρ. Αδείας 15120- Α'. ΤΑΞΗΣ

ΕΛΠΙΔΑ Ι. ΚΡΟΜΜΥΔΑ
Α.Τ. ΑΖ 934961

